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OPIS TECHNICZNY 

I. Podstawa opracowania; 
 

- projekt budowlany część architektoniczna. 
- Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego wykonana przez: 

SOILGEO Pracowania Geologiczno – Projektowa 
Sławomir Olesiak 
Oś. Szuflów 20a 
34-400 Nowy Targ 

- obowiązujące Normy i literatura techniczna 

II. Przedmiot opracowania: 
 
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja nośna stalowa, konstrukcja stropu, 

ścian i fundamentów budynku technicznego oraz konstrukcja wsporcza pod skraplacz 
natryskowo-wyparny lokalizowanych w miejscowości Nowy Targ na działkach nr. ewid. 
19597, 19598, 19599, 16324/3, 16323/3. Opracowanie niniejsze posiada zakres 
projektu budowlanego wraz z elementami konstrukcyjnymi niezbędnymi do uzyskania 
pozwolenia na budowę. Do celów realizacji należy wykonać projekt wykonawczy 
(warsztatowy). 

III. Charakterystyka ogólna obiektów:  
 
Budynek techniczny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, usytuowany na 

terenie płaskim. Zaprojektowano wykonanie konstrukcji budynku w technologii 
szkieletowej stalowej oraz  murowo-żelbetowej. Podstawowy układ nośny konstrukcji 
budynku stanowią kratownice stalowe z profili zamkniętych kwadratowych oparte 
przegubowo na słupach stalowych z profili dwuteowych. Płatwie dachowe z profili 
zamkniętych w układzie ciągłym. Stateczność konstrukcji stalowej budynku zapewniają 
stężenia oraz utwierdzenie słupów w fundamencie. Ściany murowane z pustaków 
ceramicznych, spięte wieńcami żelbetowymi. Nad pomieszczeniem rozdzielni 
elektrycznej strop żelbetowy płytowy. Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie 
budynku na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych.  

Konstrukcje wsporczą pod skraplacz natryskowo-wyparny zaprojektowano w 
technologii stalowej szkieletowej. Podstawowy układ nośny konstrukcji stanowi 
przestrzenna rama stalowa z profili dwuteowych. Sztywność konstrukcji zapewniają 
słupy stalowe utwierdzone w fundamencie. Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie 
na stopach fundamentowych żelbetowych.  

Obliczeń elementów konstrukcyjnych dokonano w zakresie liniowo-sprężystym. 
 
IV. Charakterystyka warunków gruntowych; 

 
Na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgodniono z 

wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych kategorię geotechniczną całego 
obiektu budowlanego określam jako: drug ą kategorie geotechniczn ą. 
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V. Charakterystyka poszczególnych elementów konstru kcyjnych obiektu:  
 
FUNDAMENTY 

Fundamenty w formie ław i stóp fundamentowych ułożyć na gruncie nośnym warstwy 
II (wg. geotechnicznych warunków posadowienia), na gruncie rodzimym, 
nienaruszonym wykopami, na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu 
grubości 10cm. 
Ławy fundamentowe żelbetowe wysokości 50cm i szerokości wg rys. „rzut 
fundamentów”, zbrojone stalą żebrowaną AIIIN BSt500S #12mm, strzemiona #8mm 
ze stali żebrowanej wg rysunku.   
Stopy fundamentowe żelbetowe wysokości 50cm i wymiarach wg rys. „rzut 
fundamentów”, zbrojone stalą żebrowaną AIIIN BSt500S #8, #12 i #16mm wg 
obliczeń.  
Beton fundamentów klasy B30. Poziom posadowienia min. 120cm poniżej 
przyległego terenu, na poziomie gruntu nośnego warstwy II (wg. geotechnicznych 
warunków posadowienia). Ze stóp fundamentowych wypuścić łączniki belki 
podwalinowej. 

 
ŚCIANY 

Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych ściennych Gorlicka S GS-PIR gr. 12cm 
mocowanych do konstrukcji stalowej. Grubości okładzin wewnętrznej i zewnętrznej 
0,5mm, stal S250GD.  
Ściany wewnętrzne murowane gr. 20cm z pustaków ceramicznych „na zaprawie 
cementowo wapiennej, spięte wieńcami żelbetowymi. 
Ściany wewnętrzne działowe z płyt warstwowych ściennych Gorlicka S GS-PIR gr. 
10cm mocowanych do konstrukcji stalowej.  
Ściany fundamentowe dwuwarstwowe gr. 20(23)cm z warstwą ocieplenia ze 
styropianu na kleju. Ściany wylewane w szalunkach zbrojone siatką #12 25/25cm 
obustronnie.  

 
BELKI PODWALIONOWE 

Żelbetowe, wylewane na mokro w szalunkach, szerokości 20cm wysokości wg 
rysunków konstrukcyjnych. Zbrojne prętami #8 i #12mm ze stali AIIIN, beton B30. Ze 
stóp fundamentowych wypuścić łączniki belki podwalinowej. 
 

STROPY 
Strop poziomy nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej, żelbetowy, płytowy, płyta 
grubości 12cm, zbrojona dwukierunkowo prętami #12mm ze stali żebrowanej 
BSt500S. Kierunki zbrojeń stropu podano na poszczególnych rysunkach 
konstrukcyjnych. Strop wylewany jednocześnie z wieńcami danej kondygnacji. 
Oparcie płyty na ścianach za pośrednictwem wieńców żelbetowych zbrojonych 4#12 
strzemiona #8mm co 30cm o wymiarach szerokości ścian nośnych i wysokości 30cm. 
 

NADPROŻA 
Żelbetowe, wylewane na mokro w szalunkach. Główne nadproża konstrukcyjne 
szerokości 25cm, wysokości zmiennej. Nadproża w części hali stalowe. 
 

PODŁOGA NA GRUNCIE 
Podłoga na gruncie w formie płyty żelbetowej grubości 30cm, utwardzona 
powierzchniowo, zbrojona dołem i górą siatką 15/15cm z prętów #8mm ze stali 
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żebrowanej BSt500S oraz siatką 15/15cm z prętów #12mm ze stali żebrowanej 
BSt500S w miejscach montażu agregatów tłokowych. Płytę żelbetową wykonać na 
uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu gr. 10cm z warstwą izolacji 
przeciwwilgociowej wg projektu architektury. Pod chudy beton wykonać podbudowę z 
kruszywa gr. min 50cm, zagęszczanego mechanicznie warstwami gr. max 15cm, do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97.  
Należy wykonać dylatację w płycie żelbetowej wokół miejsc montażu agregatów 
tłokowych. Rozmieszczenie pozostałych dylatacji należy dobrać w zależność od 
wybranej technologii wykonania płyty oraz rozmieszczenia  pozostałych urządzeń. 
Urządzenia montować do płyty wg zaleceń producentów urządzeń. 
 

KONSTRUKCJA STALOWA BUDYNKU 
Dach kryty płytami warstwowymi Gorlicka D GS-PIR gr. 12cm. Grubości okładzin 
wewnętrznej i zewnętrznej 0,5mm, stal S250GD. 
Konstrukcje budynku zaprojektowano w technologii stalowej szkieletowej. 
Podstawowy układ nośny konstrukcji budynku stanowią kratownice stalowe z profili 
zamkniętych kwadratowych oparte przegubowo na słupach stalowych z profili 
dwuteowych. Sztywność konstrukcji w kierunku poprzecznym  zapewniają słupy 
stalowe utwierdzone w fundamencie. Stateczność konstrukcji w kierunku podłużnym 
zapewniają układy tężników prętowych w ścianach zewnętrznych. Stateczność 
kratownic w kierunku podłużnym zapewniają tężniki ścienne i kalenicowy. Płatwie 
dachowe z profili zamkniętych w układzie ciągłym. W połaci dachu zaprojektowano 
układy stężeń prętowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
Szczegółowy opis zastosowanych głównych profili stalowych, oraz ich 
rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Połączenia, stężenia 
oraz tężniki należy przeliczyć na etapie projektu wykonawczego (warsztatowego) 
Konstrukcja musi być wykonana przez certyfikowaną Wytwórnię Konstrukcji 
Stalowych. 
Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie 
warstwami podkładowymi w warsztacie. Kolor warstwy nawierzchniowej - wg projektu 
architektonicznego lub do uzgodnienia z Inwestorem. Minimalna grubość w 
zależności od zastosowanej technologii malowania i zastosowanego zestawu 
malarskiego, nie może być niższa niż podano w instrukcji producentów materiałów 
antykorozyjnych. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą 
środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Stopień 
oczyszczenia konstrukcji przed malowaniem Sa 2.5. 
 

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD SKRAPLACZ NATRYSKOWO-WYPAR NY 
Konstrukcje wsporczą zaprojektowano w technologii stalowej szkieletowej. 
Podstawowy układ nośny konstrukcji stanowi przestrzenna rama stalowa z profili 
dwuteowych. Sztywność konstrukcji zapewniają słupy stalowe utwierdzone w 
fundamencie.  
Szczegółowy opis zastosowanych głównych profili stalowych, oraz ich 
rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Połączenia, elementy 
drugorzędne należy przeliczyć na etapie projektu wykonawczego (warsztatowego) 
Konstrukcja musi być wykonana przez certyfikowaną Wytwórnię Konstrukcji 
Stalowych. 
Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie 
warstwami podkładowymi w warsztacie. Kolor warstwy nawierzchniowej - wg projektu 
architektonicznego lub do uzgodnienia z Inwestorem. Minimalna grubość w 
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zależności od zastosowanej technologii malowania i zastosowanego zestawu 
malarskiego, nie może być niższa niż podano w instrukcji producentów materiałów 
antykorozyjnych. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasą 
środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Stopień 
oczyszczenia konstrukcji przed malowaniem Sa 2.5. 
 

VI. Zabezpieczenie przeciw-ogniowe konstrukcji 
 

Budynek zaprojektowano w „E” klasie odporności pożarowej budynku - brak 
wymagań odnośnie klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku. 

Ściany oraz strop pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano w klasie 
odporności ogniowej REI60. 

VII. Rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjnyc h;  
 

- Beton klasy B30. 
- Stal zbrojeniowa: 

o AIIIN BSt500S żebrowana, oznaczona na rysunkach 
symbolem # (średnice prętów #8, #12,#16mm) 

- Stal konstrukcyjna 
o Konstrukcja główna   – stal S355  
o Ryglówka, stężenia i tężniki – stal S235 
o Płatwie zimnogięte   – stal S355 

- Pustaki ceramiczne gr.20cm klasy 10 
- Zaprawa cem – wap marki 5 

 
VIII. Uwagi i zalecenia: 

 
W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntu o gorszych parametrach niż przyjęto 

w obliczeniach należy wezwać projektanta. 
W trakcie prac ziemnych oraz fundamentowych prace prowadzić w okresach 

suchych a odsłonięte podłoże gruntowe zabezpieczać przed intensywnymi opadami 
atmosferycznymi oraz zmianami wilgotności gruntu, które mogą powodować 
pogorszenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów.  

W celu ograniczenia procesu odprężania się gruntów zaleca się aby prace 
związane z fundamentowaniem wykonać bezpośrednio po wybraniu wykopów. 

Podłoże gruntowe dla posadowienia fundamentów ma być w stanie rodzimym 
nienaruszonym o konsystencji twardoplastycznej 0,00 < IL ≤0,25. W przypadku 
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych należy je usunąć do 
gruntu nośnego i wymienić na warstwę kruszywa zagęszczalnego bądź wykonać 
wzmocnienie podłoża.  

Przed wykonaniem warstwy chudego betonu pod ławy fundamentowe zaleca się 
odbiór podłoża przez uprawnionego geologa celem określenia stanu gruntu w poziomie 
posadowienia i posadowienia w całości na gruntach warstwy II wg Geotechnicznych 
warunków posadowienia. 

Zastrzega się prawo do weryfikacji geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektu po docelowym wykonaniu wykopów, poprzez ich odbiór przez uprawnionego 
geologa, z odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy. 
      


